30. NE – A
Mt 22,34-40 Největší přikázání
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Most spojující nebe se zemí stál ve starozákonním
pojetí na 613ti příkazech (248) a zákazech (365) židovského
Zákona (248+365=613)1. Pán Ježíš otevřel nový pohled. Most
mezi nebem a zemí překlenul jediným obloukem, kterým
je láska. Tento oblouk spočívá na 2 pilířích. 1ní je zasazen
na břehu věčnosti, „miluj Pána, svého Boha…“ a druhý
spočívá zde na zemi, „miluj bližního jako sebe“. Stavbě
tohoto mostu máme věnovat ve svém duchovním životě
veškeré úsilí. A to není vždy snadné2.
Co se týče lásky k Bohu, pro člověka jako pro
tělesného tvora, který je zvyklý milovat viditelné a
hmatatelné věci, je láska k Bohu něčím nesnadným. Proti
pohanské modloslužbě má však křesťan sílu víry
v existenci duchovna. Z Písma svatého ví, že v Bohu
žijeme, pohybujeme se a jsme (Sk 17,28) a že Kristus je
s námi po všechny dny až do konce světa (Mt 28,20)1.
Potíže s láskou k bližnímu jsou možná ještě větší než
nesnáze lásky k Bohu. Moderní způsob života vede ke
vzniku velkých aglomerací obyvatelstva a toto prostorové
nahuštění lidí vede samo o sobě ke konfliktům nebo
vnitřnímu oddálení. To vede snadno k třenicím, závisti a
nenávisti. Existencialistický filosof Sartre (1905-1980)
říká o této situaci: „Peklo, to jsou ti druzí!“ Tyto těžkosti
nepřekoná pouhé humanistické heslo: „Buďte k sobě
dobří!“ Víra v Boží lásku k lidem však dovede překonat
pohled na souseda jako konkurenta či nepřítele. Láska
Boží ke mně chce projít i k druhým, já jsem jen kouskem
potrubí v proudění Boží lásky k druhým. Jen toto smýšlení
rozruší izolaci, do níž nás stále víc tlačí moderní rozdělení
společnosti na zájmové skupiny, strany apod1.
Před pár lety odletěla skupina podnikatelů do Chicaga
na obchodní konferenci. Všichni slíbili manželkám, že do
páteční večeře budou určitě doma. Konference se však
protáhla, a tak se stalo, že její účastníci na poslední chvíli
doběhli do odbavovací letištní haly. Jak se tak o překot
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řítili halou, aby nezmeškali odlet, jeden z nich zakopl a
nechtěně převrátil rozkládací stolek, na kterém stál koš
s jablky, která zde prodávala jedna slepá dívenka. Hnali se
dál, aby stihli letadlo, na něž měli koupené letenky.
Všichni kromě jednoho. Ten se zastavil, protože mu bylo
líto slepé prodavačky ovoce, jejíž jablka se rozkutálela.
Zamával spěchajícím druhům a začal sbírat rozsypaná
jablka. Přitom si všiml, že se jich pár škaredě otlouklo.
Sáhl proto do peněženky a řekl dívence: „Tady máš 10
dolarů jako náhradu za ta otlučená jablka.“ Otočil se a
odcházel. A tu najednou uslyšel, jak za ním ta úplně
zmatená slepá dívka volá: „Ty jsi Ježíš?“ Obchodník
strnul úžasem. A pak se zamyslel…3
Modleme se, abychom se zachováváním příkazu lásky
k Bohu a bližnímu, stali potrubím proudění Boží lásky
k lidem a přispívali tak ke spáse své i druhých.
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